
Møn forår 2017 
Kystfiskerforeningens forårstur gik i år til 

Møn, 9 mand var meldt til turen. Det er 10½ 

år siden vi sidst gæstede dette unikt smukke 

stykke af vores land, på efterårsturen i 2006. 

Dengang var vi hæmmet af vejret der blæste 

os i læ ved Liselund og Polmerende. 

 

Man kan sagtens sige at vi igen var hæmmet 

lidt af vejrets luner da vi denne gang var 

ramt af høj sol, vindstille og krystal klart 

vand ikke lige havørredfiskerens livret, da 

ørrederne har en vane med at blive generte 

i den slags vejr.  

Forventningerne fejlede derimod ikke noget, 

de har det med at skrue sig op til uanede 

højder og sammenligningen med små 

drenge der glæder sig til jul ligger ligefor, et 

velkomment afbræk i hverdagen med de 

andre store hanner, almindelig fjendskabelig 

mobning osv. 

Det er massage af krybdyrhjernens 

jagtinstinkter 

 

Jacobs fisk, Genudsat. 

Onsdag er der havgus og nogen vind. 

Richard og Jacob får hver en fisk ved Fyret 

begge genudsættes med et velment på 

gensyn. Henning, Søren Christrup og 

undertegnede prøver pladsen ved Klintholm 

havn, dog uden det mindste respons. 

Medens Michael Søren og Søren fisker ved 

Hjelm. 

 
Richards farvede ørred, Genudsat. 

Fredag og lørdag virkede fiskeriet lidt tyndt 

og fiskene meget sky i det klare vand, hvilket 

måske også afspejles af den eneste agn der 

rigtigt virkede var den nye meget realistiske 

tobisimitation ”Sand eel” i naturlige farver. 

De jeg mødte med lokal indsigt, mente at 

vandet måske lige koldt nok og at nogle 

dage med sol så ville der komme gang i den. 

Gang i den var der i mørkningen for Paw der 

havde en længere dans men en blank 3 kg 

plusser, der få meter inden landingen valgte 

at springe linen. Den junior har noget med 

mord i mørket. 

 

Søren Møllenbergs fisk 

 

Michaels hilsen til rygeovnen 

Tak til Jacob, Richard, Paw, Henning, 

Michael, Søren, Søren og Søren for en 

uforglemmelig oplevelse.          Torben. 


